Atividade Avaliativa
1. Em que sistema de informação em saúde são definidos o fluxo, a periodicidade e os instrumentos
utilizados para a realização da notificação de doenças/agravos?
a) SINASC.
b) SINAN.
c) SIAB.
d) SISVAN.
e) SIM.
Feedback: O SINAN é o Sistema de Informação de Agravos de Notificação, ou seja, ele é o sistema que
rege todas as informações sobre os agravos.
2. As consultas de pré-natal têm como objetivo verificar e diagnosticar doenças e alterações que possam
comprometer a saúde materna e fetal. Os dados e as informações oriundas destas consultas podem ser
identificados no sistema de informação?
a) SINASC.
b) SI-PNI.
c) SINAN.
d) SIM.
e) SIH/SUS.
Feedback: O SINASC, Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos é o sistema do Ministério da Saúde
que utiliza os dados sobre saúde materna e fetal, pois é nele que “digitamos” as informações coletadas.

3. Podemos compor a taxa de mortalidade materna utilizando quais Sistemas de Informações em Saúde:
a) Sistema de Informação de Agravos de Notificação e Sistema de Informações Hospitalares.
b) Sistema de Informações Ambulatoriais e Sistema de Informação da Atenção Básica.
c) Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos e Sistema de Informações do Programa Nacional de
Imunização.
d) Sistema de Informações Hospitalares e Sistema de Informação sobre Mortalidade.
e) Sistema de Informação sobre Mortalidade e Sistema de Informações sobre Nascidos Vivos.
Feedback: Os dados utilizados para termos a taxa de mortalidade materna são oriundos do SINASC e do
SIM, pois é neles que os dados para compor esta taxa são digitados.
4. As doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória serão
notificados e registrados no sistema representado pela sigla:
a) SIAB.
b) SISVAN.
c) SIM.
d) SINAN.
e) SINASC.

Feedback: No SINAN – Sistema de Informação de Agravos de Notificação é que são digitadas e
registradas todas as informações, pois é o sistema de agravos que o Ministério da Saúde utiliza e
disponibiliza ao municípios.
5) Sobre os Sistemas de Informação de Saúde, assinale a afirmativa incorreta.
a) O SINASC coleta informações sobre as características dos nascidos vivos, das mães, da gestação e do
parto.
b) O SINAN coleta e processa dados sobre agravos de notificação compulsória em todo o território
nacional, fornecendo informações para a análise do perfil de morbidade e contribuindo para a tomada
de decisões nos três níveis do SUS.
c) O SIAB é utilizado para as ações referentes à Atenção Básica, particularmente para as ações
desenvolvidas pela ESF.
d) A operacionalização do SIM se dá pelo preenchimento e coleta do documento padrão – a Declaração
de Óbito (DO), sendo este o documento de entrada de dados no sistema, nos estados e municípios.
e) O boletim de acompanhamento é um instrumento para acompanhamento do desenvolvimento do
nascido vivo.
Feedback: O boletim de acompanhamento é um instrumento para acompanhamento do
desenvolvimento do nascido vivo e não do período da gestação.

